
Kazimierz Łojewski

Sprawozdanie prezesa NRA adw. dra
Kazimierza Łojewskiego z przebiegu
posiedzenia Komisji Prawnej Rady
Państwa w dniu 7 kwietnia 1987 r.
poświęconego przyjęciu i ocenie
sprawozdania Naczelnej Rady
Adwokackiej z działalności
adwokatury za 1986 r.
Palestra 31/6(354), 118-121

1987



118 Mactelna Rada Adwokacka Nr 6(354)

— adw. dr Roman Ł y c z y w e k  — Szczecin
—  adw. dr Tomasz M a j e w s k i  — Radom
—  adw. dr Kazimierz O s t r o w s k i  — Kraków
—  adw. dr Henryk S z c z u r e k  — Bielsko-Biała

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem je j podjęcia.

4.

UCHWAŁA nr 15/11/87

Naczelnej Rady Adwokackiej 
z dnia 29 marca 1987 r.

w sprawie powołania d yrekto ra  O ś ro d k a  B a d a w cze g o  Adwokatury

Naczelna Rada Adwokacka powołuje z dniem 29 marca 1987 r. 
adw. dra Wiesława Łukawskiego na stanowisko dyrektora Oś
rodka Badawczego Adwokatury.

prezesa NRA adw. dra Kazimierza Łojewskiego 
z przebiegu posiedzenia Komisji Prawnej Rady Państwa 

w dniu 7 kwietnia 1987 r. poświęconego przyjęciu i ocenie 
sprawozdania Naczelnej Rady Adwokackiej 

z działalności adwokatury za 1986 r.

W dniu 7 kwietnia 1987 r. odbyło się posiedzenie Komisji 
Prawnej Rady Państwa poświęcone ocenie sprawozdania Naczel
nej Rady Adwokackiej z działalności adwokatury w 1986 r. Po
siedzeniu przewodniczył członek rady Państwa i przewodniczący 
Komisji Prawnej Rady Państwa profesor Kazimierz Secomski.

Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali: prezes NRA adw. 
dr Kazimierz Łojewski i członek NRA adw. dr Władysław Pociej. 
Desygnowany również do tej czynności przez plenum NRA wice
prezes NRA adw. dr Eugeniusz Sindlewski nie wziął udziału 
w posiedzeniu z powodu choroby.

Posiedzenie rozpoczęło się od przedstawienia przez prezesa 
NRA dra Łojewskiego krótkiego wprowadzenia do treści spra
wozdania przez uwypuklenie podstawowych kierunków działania
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adwokatury i je j samorządu w roku 1986.
Najważniejszym wydarzeniem samorządowym w 1986 r. był 

Zjazd Adwokatury (22—23 listopada 1986 r.), który dokonał nie 
tylko wyboru nowych organów samorządu, ale w toku dyskusji, 
na podstawie sprawozdania NRA, dokonał też podsumowania 
działalności w minionym okresie oraz wytyczył kierunki na 
przyszłość.

Prezes NRA podkreślił, że Zjazd adwokatury poświęcił naj
więcej uwagi następującym węzłowym problemom:
1) znalezieniu miejsca dla adwokatury w systemie organów 

ochrony prawnej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji ad
wokatury w ugruntowaniu idei praworządności w naszym 
państwie,

2) obowiązkom adwokata wobec społeczeństwa i państwa,
3) ugruntowaniu zasad samorządności we wszystkich ogniwach 

adwokatury jako niezbędnego warunku prawidłowago fun
kcjonowania tego zawodu.

Prezes NRA poruszył dalej problematykę kadrową w adwo
katurze i je j uwarunkowania określone z jednej strony potrze
bami społeczeństwa, a z drugiej — krytyczną sytuacją lokalową 
zespołów adwokackich. Przy tej okazji została podkreślona po
trzeba dokonania w tym roku szczegółowej analizy tego problemu 
w ramach tzw. Komisji Mieszanej składającej się z przedsta
wicieli Ministra Sprawiedliwości i NRA.

Odrębnym tematem wystąpienia prezesa NRA była proble
matyka konieczności rychłego wprowadzenia nowych opłat za 
czynności zawodowe adwokatów, opłat dostosowanych do aktualnej 
sytuacji pieniężnej i rynkowej w kraju.

Po wysłuchaniu wprowadzenia wywiązała się obszerna dys
kusja, poprzedzona pytaniami kierowanymi do prezesa NRA 
przez uczestników posiedzenia. W toku dyskusji zabierali głos:
—  Prokurator Generalny PRL — Józef Zyta,
— I Prezes Sądu Najwyższego — prof. dr hab. Włodzimierz 

Berutowicz,
—. wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego dr Jerzy 

Swiątkiewicz,
—  sekretarz Rady Państwa — Zygmunt Surowiec,
— Minister Sprawiedliwości — dr Lech Domeracki,
—  członek Rady Państwa — prof. dr hab. Sylwester Zawadzki. 

Różnorodność poszczególnych tematów nie pozwala na ich
dokładne wyliczenie, wypada jednak zaznaczyć, że wszyscy mów
cy wykazali bardzo dobrą znajomość problematyki adwokackiej 
na tle ich rzeczowego i niewątpliwie życzliwego stosunku do 
naszego zawodu. Dyskusja koncentrowała się wokół tematów dla 
adwokatury bardzo ważnych, takich jak rękojmia wykonywania 
zawodu adwokackiego jako warunek uzyskania wpisu na listę
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adwokatów, stan liczbowy adwokatury w kontekście zapotrze
bowania społeczeństwa na pomoc prawną, problematyka postę
powania dyscyplinarnego w adwokaturze, doskonalenie zawodowe 
adwokatów itp.

Dyskusja została podsumowana przez przewodniczącego Ko
misji prof. Secomskiego w formie tez, które zostaną — jak po
wiedział —  przedstawione plenarnemu posiedzeniu Rady Państwa 
w formie konkretnych wniosków zarówno oceniających pracę 
adwokatury w 1986 r. jak i wytyczających kierunki je j działania 
na przyszłość. Wnioski te przedstawiają się następująco:
1) Komisja Prawna Rady Państwa ocenia generalnie pozytywnie 

sprawozdanie NRA z' działalności adwokatury w 1986 r., pod
kreślając zwłaszcza wszechstronność tego sprawozdania w 
przedstawieniu problemów ogólnych i szczegółowych,

2) Komisja Prawna Rady Państwa stwierdza, że wytyczne Rady 
Państwa skierowane do adwokatury w roku ubiegłym na tle 
oceny działalności w 1985 r. zostały wykonane, przy czym 
wykonanie to zasługuje na ocenę pozytywną,

3) pależy stwierdzić wyraźną poprawę w dziedzinie sytuacji po
litycznej w adwokaturze przez upowszechnienie się racjo
nalizacji postaw adwokatów, do czego przyczyniły się wro
dzone adwokaturze poczucie legalizmu oraz konsekwentna i 
spokojna praca kierownictwa NRA,

4) problematykę planu rozmieszczenia adwokatów, a konkretnie 
niewykonanie planu rozmieszczenia w 1986 r., należy — w 
kontekście potrzeb społeczeństwa w zakresie pomocy prawnej 
— ocenić krytycznie ze względu na fakt, że nawet przedsta
wione przez NRA realne trudności lokalowe zespołów adwo
kackich nie mogą usprawiedliwić obecnego stanu,

5) należy pozytywnie ocenić pracę NRA w zakresie pogłębiania 
zasad samorządności we wszystkich ogniwach adwokatury. 
Komisja jest zdania, że prace w tym zakresie należy prowa
dzić również intensywnie w ciągu bieżącego roku, zwłaszcza 
zaś dokonać ostatecznej redakcji Zbioru zasad etyki adwokac
kiej i godności zawodu,

6) Komisja Prawna jest zdania, że zamieszczona na str. 6 
sprawozdania (w akapicie pierwszym) wzmianka o dokonaniu 
przez Ministra Sprawiedliwości wpisu 17 osób na listę ad
wokatów wbrew stanowisku samorządu musi być uznana za 
wzmiankę niefortunną, kryjącą w swoim podtekście kwestio
nowanie praw Ministra do podejmowania tego rodzaju de
cyzji,

7) Komisja Prawna stoi na stanowisku, że niezależnie od treści 
uchwały NRA z dnia 28 marca 1987 r. o zasadach wpisu ad
wokatów i aplikantów adwokackich zagadnienie rękojmi wy
konywania zawodu adwokackiego powinno być w dalszym
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ciągu przedmiotem analizy i studiów, m.in. w ramach tzw. 
Komisji Mieszanej składającej się z przedstawicieli Ministra 
Sprawiedliwości i NRA,

8) stwierdza się, że mimo osiągnięcia pewnej poprawy samorząd 
adwokacki powinien wykazać szczególną troskę w zakresie 
usprawnienia postępowania dyscyplinarnego,

9) praca społeczna adwokatury jest powszechnie znana i do
ceniana. Komisja Prawna stoi na stanowisku, że byłoby rze
czą wskazaną przeprowadzenie w tym zakresie badań ankie
towych i problem ten powinien być przedstawiony Radzie 
Państwa w przyszłym sprawozdaniu z działalności adwoka
tury za rok 1987,

10) zawarty w zakończeniu sprawozdania plan naczelnych za
dań adwokatury w 1987 r. jest słuszny i zasługuje na cał
kowitą aprobatę.

W zakończeniu prof. Kazimierz Secomski stwierdził, że pos
tulaty adwokatury w odniesieniu do urealnienia zasad odpłat
ności za czynności zawodowe adwokatów zasługują na całkowite 
poparcie. Komisja Prawna nie wymienia jednak tego problemu 
w swoich wnioskach ze względu na fakt, że powinien on być 
opracowany przez Ministra Sprawiedliwości w toku normalnych 
prac legislacyjnych po wysłuchaniu głosu adwokatury. Postulat 
adwokatury w tym zakresie należy uznać za pilny.

2.

S p r a w o z d a n i e
prezesa NRA adw. dra Kazimierza Łojewskiego 

z przebiegu posiedzenia Rady Państwa 
odbytego w dniu 15.IV.1987 roku 

a poświęconego przyjęciu i ocenie sprawozdania NRA 
z działalności adwokatury 

za 1986 r.

Prezes NRA adw. dr Kazimierz Łojewski złożył sprawozdanie 
z przebiegu posiedzenia Rady Państwa w dniu 15 kwietnia 
1987 r. w punkcie dotyczącym przyjęcia i oceny sprawozdania 
Naczelnej Rady Adwokackiej z działalności adwokatury w 1986 r. 
Całokształt problematyki adwokatury został zreferowany przez 
członka Rady Państwa prof. Kazimierza Secomskiego, przewod
niczącego Komisji Prawnej Rady Państwa, która tydzień wcześ
niej, tj. w dniu 7 kwietnia br., dokonała wszechstronnej oceny 
działalności adwokatury za omawiany okres (przebieg tego po
siedzenia — patrz wyżej pkt 1 lit. Ć).

Prof. Secomski przedstawił tę problematykę, tak jak  na po-


